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חוק עזר לדרום השרון )פתיחת בתי עסק וסגירתם(,
התש"ן – 1990
פורסם :חש"ם  , 420תש"ן ) ,(27.3.1990עמ' 180

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו –  23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה האזורית
דרום השרון חוק עזר זה:
הגדרות
 .1בחוק עזר זה -
"בית עסק" – חנות ,משרד ,קיוסק ,מחסן ,מזנון ,מספרה ,דוכן לרוכלות ,בית מלאכה וכל
מקום אחר בתחום המועצה שבו מתנהל עסק ,נעשית מלאכה או מאוחסנת
סחורה ,למעט בית אוכל ,בית קפה ,בית עינוג ,בית מלון ,פנסיון ובית מרקחת;
"בית אוכל"  -כל מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם
בו במקום ,למעט קיוסק ,מזנון ,בית מלון ,פנסיון ובית קפה;
"בית קפה"  -כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לבית קפה על פי חוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח – ) 1968להלן – החוק(:
"בית עינוג" -כל מקום בתחום המועצה שבו עורכים עינוג כמשמעותו בחוק;
"בית מרקחת" – כל מקום בתחום המועצה שלגביו ניתן או יש לקבל רשיון לבית מרקחת על
פי
החוק;
"המועצה"  -המועצה האזורית דרום השרון;
"ימי מנוחה" – הימים שנקבעו בסעיף  18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח – ,1948
כימי מנוחה ,תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה ,וסופם
חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה;
"פתוח"  -לרבות עשיית עסק ,מלאכה ,עינוג ,או הגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגור,
לרבות אי – סגירתו של מקום כזה בידי האחראי לכך;
"בעל"  -בעל בית עסק ,בית אוכל ,בית מרקחת ,בית קפה או בית עינוג ,לרבות שוכרו ,מנהלו
או מחזיקו.
סגירת בית עסק ,בית אוכל ,בית קפה ובית עינוג בימי מנוחה
) .2א( בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק ,בית אוכל ,בית קפה או בית
עינוג.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,בימי מנוחה ,למעט ביום הכיפורים ובליל תשעה באב,
מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה ,שמגישים בו אוכל ומשקה בלבד ללא ליווי
שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה ,מהתחלת יום המנוחה עד השעה  24:00ולמחרתו לצורך
מכירה והגשה של אוכל או משקה בין כתלי בית האוכל או בית הקפה.
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סגירת בתי אוכל ובתי עינוג בימי זיכרון
 .3בליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
התשי"ט –  ,1959יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא – הגנה לישראל ,כמשמעותו
בחוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל ,התשכ"ג – ) 1963להלן –
יום הזיכרון( ,לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עינוג ,בית אוכל או בית קפה.
סגירת בית עסק בימים שאינם ימי מנוחה
) .4א( בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח –
מספרה – בשעות שבין  20:00לבין  06:00למחרת וכן בכל יום ב' בשבוע במשך כל
)(1
השנה בשעות שבין  13:00לבין  06:00למחרת;
) (2

קיוסק או מזנון לממכר שוקולד ,גלידה ,סיגריות ,עיתונים או משקאות קרים
ולא משכרים – בשעות שבין  23:00לבין  06:00למחרת;

) (3

כל חנות שלא פורשה בפסקאות ) (1ו – ) – (2ביום ה' בשעות שבין  20:00לבין
 06:00ובימים אחרים בשעות שבין  19:00לבין  06:00למחרתו ,אולם בכל אחד
מהימים כ"ג ,כ"ד ,כ"ה ,כ"ו וכ"ח באלול; ח' ,י"א ,י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר
עד ט"ו בו ועד בכלל; י"א ,י"ב וי"ג בניסן; ב' ,ג' וד' בסיון ,מותר – אם אינו חל
בשבת – לפתוח כל חנות כאמור עד השעה  22:00ומשעה  05:00למחרתו;

) (4

בתקופה שבין  1ביולי לבין  31באוגוסט – חנות מכולת ביום ג' בשעות שבין
 14:00לבין  06:00למחרתו ,וכל חנות אחרת ,למעט משרד ,קיוסק ,בית חרושת,
בית מלאכה ובית עינוג – בימים ב' וג' בשעות שבין  14:00לבין  06:00למחרתו.

)ב(
מנוחה -

על אף האמור בסעיף קטן )א( לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח – חוץ מערבי ימי
חנות מכולת ,ירקות ,פירות ,דגים ,עופות ,בשר ,שוקולד וסוכריות ,לחם או משקאות
משכרים ,בחורף -בשעות שבין  13:30לבין  15:30ובקיץ – בשעות שבין  13:30לבין .16:00

)ג( בסעיף זה -
"חורף" – התקופה שבין  1באוקטובר לבין  31במרס;
"קיץ"  -התקופה שבין  1באפריל לבין  30בספטמבר.
)ד( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על בית עינוג ,בית מלאכה ובית חרושת והוראות סעיף
קטן )ב( לא יחולו על חנויות של סיטונאים שאינם מוכרים ישירות לצרכן.
שעות סגירתם של בית אוכל ובית קפה בימים שאינם ימי מנוחה
 .5בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח -
) (1בית אוכל – בשעות שבין  24:00לבין  05:00למחרתו.
) (2בית קפה  -בשעות שבין  24:00לבין  05:00למחרתו.
סגירת בית מרקחת
 .6לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה ,ובימים שאינם ימי מנוחה -
בשעות שבין  20:00לבין  06:00למחרת ,ובלבד שבעל בית המרקחת חייב לפתוח את בית
המרקחת שלו משהגיע תורו לכך לפי תורנות שקבע שר הבריאות בתקנות בתוקף סמכותו לפי
סעיף  (9) 62לפקודת הרוקחים )נוסח חדש( ,התשמ"א –  ,1981ואם לא הותקנו תקנות כאלה –
לפי תורנות שקבע ראש המועצה.
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הפעלת סמכויות
) .7א( כל הסמכויות  ,הזכויות והחובות המסורות למועצה מכוח חוק עזר זה מסורות גם לכל
ועד מקומי בכל הנוגע לתחומי אותו יישוב כל עוד המועצה אינה משתמשת או מפעילה
אותן סמכויות ,זכויות או חובות ובאותה מידה; בכפוף לאמור לעיל ,כל מקום בו נאמר
בחוק עזר זה "המועצה" גם ה"ועד המקומי" במשמע ו"ראש המועצה" גם "ראש הועד
המקומי" במשמע ,בשינויים המחוייבים.
)ב( הפעלת הסמכויות המוקנות לראש המועצה לפי חוק עזר זה תיעשה לאחר קבלת אישור
מליאת המועצה.
עונשין
 .8העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו קנס –  900שקלים חדשים ,ובמקרה של עבירה
נמשכת ,קנס נוסף של  36שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה.
ביטול
 .9חוק עזר למפעלות אפק )פתיחת בתי עסק וסגירתם( ,התשל"א –  – 1971בטל.
ד' בשבט התש"ן ) 30בינואר .(1990

אברהם לזר
ראש המועצה האזורית
דרום השרון

